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RESUMO 
 
A procura por produtos certificados é uma tendência crescente entre consumidores 
mundiais que desejam adquiri-los com a garantia de uma procedência 
socioambiental responsável; dentre eles, o consumidor de jóias. A certificação de 
ouro proveniente da mineração artesanal e de pequena escala de ouro (MAPE) 
desponta como um desafio para os pequenos mineradores da atualidade, visto que 
esta atividade é responsável por diversos impactos ao meio ambiente e à saúde 
humana. Os processos produtivos do minério em MAPE evoluíram, mas guardam 
semelhanças com aqueles do século XII, sendo a utilização de mercúrio para a 
amalgamação uma das grandes preocupações ambientais e à saúde humana. O 
banimento do mercúrio é uma meta dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
da ONU e da Convenção de Minamata. Existem alguns selos de garantia de ouro 
certificado, dentre os quais, o Fairmined, que é apoiado por um sistema de 
certificação com requisitos de rastreabilidade, considera práticas socioambientais 
responsáveis e promove ações para a sustentabilidade da atividade. O presente 
estudo discute a viabilidade de certificação de ouro Fairmined em áreas garimpeiras 
no Brasil tendo em conta as características tecnológicas, sociais e legais. Para tanto, 
foram realizadas visitas a sete áreas de MAPE nos estados de Mato Grosso e 
Amapá em 2015 e 2016, em parceria com entidades governamentais. Questionários 
semiestruturados utilizando como base o modelo Fairmined foram aplicados, e todas 
as comunidades garimpeiras mostraram-se interessadas em participar do processo 
de certificação, caso fossem submetidas a tal, ainda que algumas dificuldades de 
ordem social e ambiental tenham sido observadas, sendo que algumas dependem 
de políticas públicas. A certificação em MAPE mostra-se como uma perspectiva 
atraente para estimular modificações na produção de ouro, contribuindo para 
promoção de práticas limpas e sustentáveis. 
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ABSTRACT 
 
The demand for certified products is a rising trend among consumers worldwide who 
wish to acquire them with the guarantee of a responsible socio-environmental origin; 
Among them, the jewels consumer. Gold certification from artisanal and small scale 
gold mining (ASGM) appears as a challenge for today's ASGM, since this activity is 
responsible for several impacts on the environment and human health. The ore 
production processes in ASGM are quite similar since the 12th century and the use 
of mercury for amalgamation is one of the major environmental concerns. This metal 
is potentially toxic to man and the environment, and its banishment is a goal of the 
UN Sustainable Development Goals and the Minamata Convention. There are some 
certified gold guarantee seal, such as Fairmined, which is backed by a certification 
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system with traceability requirements, considering responsible socio-environmental 
practices, and promoting actions for the sustainability of the activity. The present 
study discusses the feasibility of certification of Fairmined gold in ASGM areas in 
Brazil taking into account the technological, social and legal features. Visits to seven 
ASGMs areas were carried out in the states of Mato Grosso and Amapá in 2015 and 
2016, in partnership with governmental entities. Semi-structured questionnaires 
based on the Fairmined model were applied, and all the ASGMs communities were 
interested in participating in the certification process, if they were submitted to it, 
although some social and environmental difficulties were observed, which some of 
them depend on public policies. The certification in ASGM is an attractive prospect to 
stimulate changes in the gold production, contributing to the development of clean 
and sustainable practices.  
 
KEYWORDS:  gold, mercury, Minamata Convention, small-scale mining. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
A aquisição de um serviço ou produto que seja fornecido a partir de práticas 
sustentáveis, trabalho digno, preservação da natureza, geração de valor, 
responsabilidade social e comércio justo, é uma exigência do consumidor da 
atualidade. Os fornecedores devem então identificar, entender e satisfazer as 
necessidades e expectativas da sociedade e das comunidades com quem 
interagem, de forma ética, sempre cumprindo as leis, preservando o ambiente e 
comercializando de forma justa e transparente para que possa oferecer produtos e 
serviços que expressem estes valores. 
E dentre diversos produtos, o ouro proveniente da mineração artesanal ou de 
pequena escala de ouro (MAPE), desponta como um material passível de 
certificação.  No Brasil, as casas de compra de ouro são as DTVM´s, instituições 
financeiras com permissão do Banco Central para tais aquisições, e se localizam 
nas pequenas vilas próximas aos garimpos. A partir das DTVM´s, o ouro é 
comercializado, sendo que a maior demanda de ouro proveniente de garimpos 
legalizados é a indústria de bijuterias (DNPM, 2010). Entidades internacionais, 
produtores, indústria joalheira, e o consumidor final têm expressado interesse 
progressivo na certificação, para assegurar a aquisição do denominado “ouro ético”.  
Segundo o documento “Framework for Responsible Mining: A Guide to Evolving 
Standards” (Miranda, 2005), a regulamentação para uma mineração responsável foi 
o resultado de uma chamada realizada por ONGs, comércio varejista, investidores, 
produtores e técnicos envolvidos no setor mineral para criar uma base para o 
desenvolvimento de fontes responsáveis e políticas de investimento. A 
regulamentação inclui direitos humanos, direitos ambientais e questões sociais 
associados à mineração e seus produtos e, explora as atuais melhorias sociais e 
ambientais, oferecendo recomendações para as partes interessadas, que buscam 
produtos ou investimentos responsáveis. 
Diversos países desenvolveram sistemas de certificação para a mineração, sendo 
alguns deles específicas para a produção de ouro. Segundo Mori (2015) os sistemas 
de certificação são um dos principais meios para se demonstrar que a as empresas 
de mineração estão operando de forma responsável.  
O Centro de Tecnologia Mineral-CETEM desenvolveu um projeto denominado 
“Estudo Prospectivo da Mineração de Ouro Artesanal e de Pequena Escala no 
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Brasil” solicitado pela “Alliance for Responsible Mining – ARM" e financiado pelo 
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, que visou avaliar a viabilidade de 
garimpos de ouro brasileiros conquistar a certificação segundo a Norma “Fairmined 
Standard for Gold from Artisanal and Small-Scale Mining (2014)”. A Norma 
“Fairmined” indica requisitos em uma escala que mensura índices sociais, 
econômicos e ambientais, de forma a apoiar e facilitar a certificação dos processos 
para a venda de metais e minerais certificados sob sistema de comércio justo. Os 
critérios para ser um candidato à certificação, segundo a ARM, são avaliados 
através de um questionário básico, que possui perguntas diretas sobre cada um dos 
itens, e para cada um deles é aplicada uma pontuação. As possíveis respostas às 
perguntas são: “sim”, “não”, “não, mas estou tentando”. A resposta “sim” contabiliza 
05 pontos na avaliação; a resposta “não” não conta nenhum ponto e a resposta 
“não, mas estou tentando” contabiliza 03 pontos. A avaliação total das questões 
qualifica a área garimpeira em 03 estágios: 1) aquela que se classifica entre 170-114 
pontos está apta a se candidatar a certificação; 2) a que se situa entre 113- 57 
pontos está no caminho certo, necessitando melhorias para se candidatar a 
certificação, e 3) entre 56 – 0 pontos, necessita de muitas modificações. De 07 áreas 
garimpeiras visitadas, nos estados de Mato Grosso e Amapá, 03 apresentaram 
classificação acima de 114 pontos. 
Tratando-se, especificamente de aspectos ambientais, a utilização de mercúrio na 
área garimpeira é um ponto crítico de análise.  Das cinco perguntas realizadas pelo 
questionário sobre questões ambientais, três dizem respeito à utilização de 
mercúrio, e são passíveis de discussão.  
Este metal de elevada toxicidade humana e ambiental é comumente utilizado no 
processo de beneficiamento do minério. Sua adição ao concentrado de minério 
proporciona a formação de um composto intermetálico com o ouro (amálgama), que 
o segrega da ganga. Uma vez formado, o amálgama é queimado para separação do 
ouro, o que proporciona a emanação de vapores de mercúrio para a atmosfera, 
onde pode ser transportado a longas distancias, por período de tempo que pode 
chegar a dois anos, promovendo transformações químicas que comprometem o 
equilíbrio ambiental (Schroeder e Munthes, 1998; Slemr et.al. 1985: Lindqvist e 
Rodhe, 1985). O impacto direto sobre a saúde do trabalhador que inala seus 
vapores é igualmente comprometedor, tendo em conta sua toxicidade, neurotóxica e 
nefrotóxica (Graeme e Pollack, 1998; ASTDR, 1999). O único equipamento 
recomendado para a redução dos vapores de mercúrio durante a queima do 
amálgama é a retorta, cuja eficiência requer estudos mais sistemáticos (Souza e 
Castilhos, 2016). As capelas também utilizadas necessitam igualmente de estudos 
de eficiência. 
O monitoramento das emissões de mercúrio em áreas garimpeiras no Brasil não é 
uma exigência legal, o que dificulta a avaliação de sua evolução e impacto 
atmosférico, e consequentemente à saúde humana.  
Uma pesquisa paralela realizada nas mesmas áreas garimpeiras para avaliação 
preliminar da concentração de mercúrio gasoso (Araujo et.al, 2016), demonstrou 
teores acima da média anual de 1000 ng/m3 para exposição pública, sugerida pela 
Organização Mundial de Saúde (WHO, 2000) e da concentração tolerável para 
exposição a longo prazo à inalação de vapores de mercúrio de 200 ng/m3 (WHO, 
2007), nas áreas próximas à queima do amálgama. 
Todavia, três destas áreas foram classificadas, segundo os critérios do questionário 
aplicado, como aptas à certificação. 
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Tratados internacionais, como a Convenção de Minamata (UNEP, 2013) e os 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ONU, 2015) buscam minimizar os 
impactos do mercúrio à saúde humana e ao meio ambiente. A Convenção de 
Minamata, em que o Brasil é um dos países signatários, inclui o setor informal da 
MAPE, como fonte preponderante de emissão de mercúrio ao meio ambiente, 
incentivando melhores práticas ambientais e, tecnologias alternativas que sejam 
viáveis do ponto de vista ambiental, técnico, social e econômico. Da mesma forma, o 
décimo segundo objetivo da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da 
Organização das Nações Unidas, em sua meta 12.4, propõe até o ano de 2020 
alcançar o manejo ambientalmente saudável dos produtos químicos em consonância 
com marcos acordados internacionalmente para redução significativa de seus 
impactos sobre a saúde humana e o meio ambiente. 
Desta forma, o processo de certificação pode vir a significar um impulso importante 
para efetivar as premissas tanto da Convenção de Minamata, quanto dos Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável, uma vez que tende a ser uma exigência do 
mercado consumidor. E assim, promover modificações legais significativas que 
venham a contribuir com a melhoria da saúde humana e ambiental da MAPE. 
Todavia, adaptações devem ser realizadas de forma a contemplar a realidade dos 
garimpos brasileiros, levando em consideração sua tradição, seus costumes e 
principalmente suas deficiências, que nem sempre são dependentes de esforço 
comunitário e sim da implementação de políticas públicas direcionadas a este setor. 
O presente trabalho busca discutir os resultados obtidos através do questionário 
sugerido pela ARM e aplicado nas regiões garimpeiras para viabilidade de 
certificação, frente aos valores de concentração de mercúrio total gasoso 
encontrados nas mesmas localidades. 
 
  
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
Durante os meses de janeiro e fevereiro de 2016 foram visitadas 07 áreas 
garimpeiras; 02 no estado do Amapá e 05 no estado de Mato Grosso. Nestas 
localidades foi aplicado um questionário básico elaborado pela “Alliance for 
Responsible Mining – ARM" (LA RAMA DORADA Guía para la Minería Artesanal y 
de Pequeña Escala Responsable), como requisito para qualificação de áreas 
potenciais para certificação segundo a Norma “Fairmined”. As perguntas foram feitas 
em blocos abordando os aspectos: 1) respeito aos direitos humanos, econômico, 
social e cultural; 2) condições decentes de trabalho; 3) legalização e, 4) proteção 
ambiental.  As possíveis respostas: “sim”, “não” ou “não, mas estou tentando” foram 
pontuadas segundo o seguinte critério: a resposta “sim” valendo 05 pontos; a 
resposta “não” não propiciando nenhum ponto e a resposta “não, mas estou 
tentando” valendo 03 pontos. A avaliação total das questões, o questionário são:  
 
170-114 pontos: a área garimpeira está apta a se candidatar a certificação. 
113- 57 pontos: a área garimpeira está no caminho certo, necessitando melhorias 
para se candidatar a certificação. 
56 – 0 pontos: o garimpo necessita de muitas modificações. 
 
No presente estudo serão abordadas apenas áreas que obtiveram pontuação acima 
de 114 e onde foi possível realizar determinações quantitativas de mercúrio total 
gasoso, segundo a mesma metodologia citada em Araujo et.al. (2017). Da mesma 
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forma, apenas a abordagem referente à proteção ambiental será discutida, ainda 
que os demais resultados sejam apresentados.  No que diz respeito a este item, o 
questionário faz 05 perguntas, das quais 03 abordam a utilização de mercúrio. Uma 
delas questiona se há ou não o uso de retortas durante o processo de queima de 
amálgama; a outra se há concentração de minério antes do processo de 
amalgamação e a última, se há a proibição de despejo de resíduos em rios ou 
riachos. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O desempenho dos 03 garimpos selecionados com pontuação acima de 114, 
segundo questionário aplicado, encontra-se na Figura 1. Pode-se observar que dos 
04 critérios fundamentais estabelecidos pelo questionário básico da ARM, o que diz 
respeito à proteção ambiental foi aquele com menor desempenho nas três áreas 
garimpeiras, ao passo que o item referente à legalização foi o que obteve maior 
influência. Isso demostra que, ainda que as áreas estejam cumprindo os requisitos 
de legalidade, estes não impactam positivamente nos aspectos ambientais, 
requeridos pelas normas de certificação. Nestas localidades, os teores médios de 
mercúrio total gasoso medidos em áreas próximas à queima de amálgama, variaram 
de: 1) Garimpo 1: 431 – 13.640 ng/m3 (Araujo et.al, 2017); 2) Garimpo 2: 937 – 1503 
ng/m3 e 3) Garimpo 3: 1269 ng/m3. Estes valores foram coletados em dias de 
paralisação das atividades nos garimpos, de forma que podem ser considerados 
como concentração de base. E estão acima da média anual de 1000 ng/m3 para 
exposição pública, sugerida pela Organização Mundial de Saúde (WHO, 2000) e da 
concentração tolerável para exposição a longo prazo à inalação de vapores de 
mercúrio de 200 ng/m3 (WHO, 2007), nas áreas próximas à queima do amálgama. 
 

 
Figura 1. Distribuição de pontos nas áreas garimpeiras segundo os tópicos do questionário 

aplicado 
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4. CONCLUSÕES 
 
A implementação de um processo de certificação em áreas garimpeiras no Brasil 
pode impulsionar melhorias no beneficiamento do minério de ouro, visto tratar-se de 
uma exigência do mercado consumidor, principalmente de joias. Espera-se que este 
mercado cresça e que o mercado financeiro e o segmento de tecnologia, que 
também são consumidores diretos de ouro, venham a apoiar os processos de 
certificação. Modificações que minimizem ou que suprimam a utilização de mercúrio 
durante este processo são necessárias e urgentes, tendo em conta que o impacto à 
saúde humana e ambiental é expressivo. Ainda, a iniciativa para a criação de uma 
norma nacional de certificação, que considere as peculiaridades dos garimpos no 
Brasil deveria ser incentivada, o que viria a contribuir para o alcance das metas de 
acordos internacionais tais como a Convenção de Minamata e os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável. 
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